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EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV
Povzetek mnenja Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu Komisije glede direktive
Evropskega parlamenta in Sveta o družbah z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom
(Celotno besedilo tega mnenja v angleščini, francoščini in nemščini je mogoče najti na spletišču ENVP
http://www.edps.europa.eu)
(2014/C 390/02)
1.

Uvod

1.1 Posvetovanje z ENVP
1.

Komisija je 9. aprila 2014 sprejela predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o družbah z omejeno odgo
vornostjo z enim družbenikom (v nadaljnjem besedilu: predlog) (1). Istega dne je Komisija predlog poslala v posve
tovanje Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov.

1.2 Cilj in področje uporabe predloga
2.

Splošni cilj predloga je „olajšanje ustanavljanja podjetij v tujini za vse morebitne ustanovitelje podjetij in zlasti za
MSP“. Zato predlog vsebuje prizadevanja, „da se uskladijo pogoji za ustanovitev in poslovanje družb z omejeno
odgovornostjo z enim družbenikom“. Predlog določa „možnost spletne registracije, skupaj s standardno predlogo
za pripravo statuta, zahtevo glede minimalnega kapitala v višini 1 EUR ter preverjanjem bilance stanja in izjavo
o plačilni sposobnosti“. Da bi predlog pripomogel k zagotavljanju preglednosti, se v njem zahteva tudi razkritje
nekaterih informacij o družbi z enim družbenikom v registru, ki je dostopen javnosti (2).

3.

Sklepne ugotovitve

—

Pozdravljamo posvetovanje z ENVP glede tega predloga in dejstvo, da predlog omejuje zbiranje podatkov
o trenutno veljavnih prepovedih opravljanja funkcije in določa, da bi se lahko informacije izmenjevale znotraj
informacijskega sistema za notranji trg (IMI).

—

V tem mnenju predlagamo naslednje dodatne izboljšave:
—

Dodati bi bilo treba vsebinsko določbo ali vsaj uvodno izjavo, ki se bo sklicevala na veljavno zakonodajo
o varstvu podatkov, vključno z „nacionalno zakonodajo o izvajanju Direktive 95/46/ES“.

—

Preambula bi se morala sklicevati na dejstvo, da je bilo opravljeno posvetovanje z ENVP.

—

Predlog bi moral biti bolj natančen glede tega, kateri osebni podatki se smejo izmenjevati prek sistema IMI,
vključno s tem, ali je dovoljeno zbirati dodatne informacije v zvezi z prepovedmi opravljanja funkcije.

—

Predlog bi moral v vsebinski določbi jasneje določati dokumente, ki bodo javno objavljeni v skladu
z natančno oceno sorazmernosti, prav tako pa bi moral določati, da bo vsaka informacija objavljena v skladu
z zaščitnimi ukrepi za varstvo podatkov na podlagi nacionalne zakonodaje.

—

Poleg tega bi moral predlog določati, da se lahko osebni podatki, ki se javno objavijo v skladu s predlogom,
uporabljajo samo zaradi preglednosti in odgovornosti ter da se ne bodo uporabljali za noben namen, ki ni
združljiv s tem.

(1) COM(2014) 212 final.
(2) Obrazložitveni memorandum, razdelki 1, 2 in 3.
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Prav tako bi moral predlog od registrov/družb zahtevati, naj zagotovijo, da so vzpostavljeni tehnični in organi
zacijski ukrepi, ki omejujejo dostop do informacij o posameznikih (kot so edini družbeniki ali predstavniki
družb) po določenem času.

V Bruslju, 23. julija 2014

Giovanni BUTTARELLI

Pomočnik evropskega nadzornika za varstvo podatkov

